
 بسم هللا الرحمن الرحيم
   وا ا لَُهم َوأَِعدُّ ُتم مَّ َتَطع  ن اس  ة   مِّ َباطِ  َوِمن قُوَّ لِ  رِّ ِهُبونَ  ال َخي  وَّ  بِهِ  ُتر   َعد 

ُكم   هللّاِ  لَُموَنُهمُ  لَ  ُدونِِهم   ِمن َوآَخِرينَ  َوَعُدوَّ لَُمُهم   هللّاُ  َتع   ِمن ُتنفِقُوا   َوَما َيع 

ء   ُكم   ُيَوفَّ  هللّاِ  َسبِيلِ  فِي َشي  لَُمونَ  لَ  َوأَنُتم   إِلَي   صدق هللا العظيم  ُتظ 
 
 

 والتحرير للجهاد األعلى القائد ابراهيم تعز الركن المهيبالمجاهد  القائدالسيد 
 )حفظكم هللا ورعاكم(المسلحة  للقوات العام القائدو

 

ضد المشروع الصفوي والتي تتزامن مع يناضل فيها ابناء شعبنا ونحن نعيش هذه اليام الخالدة التي 

 التاريخية والمالحم والبطولت المفاخر العراقي الباسل، جيش ناجيش تأسيسل تسعينوال الثالثة ذكرىال

ن من اإلعالميين والكتاب والفنيين من منتسبي المجاهدو ك وجنودكؤيتقدم إخوانك وأبنا ،والقومية الوطنية

والتبريكات  التهاني بأجمل لسيادتكمكافة مفاصلها في القيادة العليا للجهاد والتحرير بهيئة اإلعالم والتعبئة 

بكل  الباسلة المجاهدة تهمقاومشعب العراق ووانتم تقودون  ،بالعمر المديد ودوام العز األمنيات وأطيب

 األنبياء ارض تحرير اجل منتناضلون  البشرية تاريخ عرفهاهجمة بربرية  وأشرس أوسعضد  اطيافها

  الصهيوني الصفوي. األميركي الحتالل دنس من واألولياء
 

  اعزكم هللاالقائد  يسيد

 والصفوية العالمية والصهيونية المريكية المبرياليةب ةالمتمثل ،الشرير العدواني التحالفقوى  تاستهدف لقد

جيش ثورة مايس  ،العظيمالعقائدي وجيشه  الطليعية التاريخية وقيادته وثورته العظيم شعبنا المجوسية

 من عشر السابع ثورة البيضاء الثورةجيش و الثورات، عروسجيش  ،1491 تموز جيش ثورة ،1491

زلت منازلتها البطولية تزلزل الرض  وجيش القادسية الثانية وجيش ام المعارك والتي ما 1491 تموز

 بل  الوطن عن الدفاع في فقط ليس سباقا  الباسل  لقد كان الجيش العراقي ،تحت اقدام المحتلين واذنابهم

 على العاتي الفارسي الصفوي الهجوم صد في المبارك جهاده تكللوفي معارك األمة  فاعل حضوربوشارك 

وقف بعنفوانه ومبادئه وقيمه بمواجهة تحالف دول  ثم ،الثانية القادسية في م1411 عام وتحطيمه األمة

وقد كانت كل هذه القيم والمبادئ وكل النجازات العظيمة  ،في معركة ام المعارك الخالدة لعدوانالكفر وا

الجيش  هذا الى حلالصهيوني بريمر  االذي دع الرئيسي السببوسفر المعارك الخالدة التي خاضها 

المبادئ وقيم يتنازل عن يتخلى عن دوره ولن الجيش العراقي البطل  وقد فاتهم أخزاهم هللا ان ،العمالق

مجددا على ارض العراق الطاهرة في معارك العز والشرف معارك التحرير  سيهزمهموالفداء وانه  بطولةال

  .الشامل والكامل

 مدافعين مجاهدين رجال البقاء على المجاهدة لقيادتناوالولء  والبيعة العهد نجددالفرصة سيدي لهذه  نغتنم

ا وشعب اارض تهووحدبلدنا العظيم  عن لذوداوالقيم والمبادئ السامية ووالوطن  والدينوالعرض  األرض عن

 .الحكيم العزيز هللا عند من إل النصر وما - اكبر هللا.. اكبر هللا.. اكبر هللا .وتاريخا وحضارة
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